Farnosti: Blatná, Sedlice, Záboří
Moderátor: Renáta Turková
E‐mail: turkovarenda@seznam.cz
Otázka: 02 Naslouchání
Kterým lidem a kněžím rádi nasloucháme?
Chovají se tak, jak mluví; jsou schopni přijmout jiný názor; mají spontánní, radostný projev,
i v horší zprávě dokáží najít něco povzbuzujícího.
Komu nasloucháme jako duchovní autoritě?
Knězi, za kterým mohu zajít, zeptat se na cokoli, který mne dokáže přijmout.
Duchovní autorita má být vstřícná k okolí, důležitá je také lidskost člověka.
Je nebezpečné brát nějakého člověka jako bezchybnou duchovní autoritu: co řekne, to platí.
Kněz, který mne oslovil, se choval jako někdo z nás, přestože to byl kněz.
Kdo jsou pro nás duchovní autorita ‐ příklady: Jan Rybář, Tomáš Halík, Ladislav Heryán,
Marek Vácha, Vojtěch Kodet, Josef Prokeš, Jana Hrdá, papež František.
Různorodost v církvi je moc hezká, důležitá, najde se pro každého něco, pro konvertity i
věřící od dětství.
Čemu rádi nasloucháme v kázáních?
Raději slyšíme o cestě, o životě, ne o věrouce, ne teoriím o nebi.
Vzít něco z evangelia a přiblížit to konkrétní situací ze svého života.
Také aktuální politika do kázání, případně přímluv patří.
Kázání v kostele nás povzbuzují jen někdy/občas.
Příklady podnětných kázání na TV Noe: P. Sputo, P. Pospěcha, P. Ryška
Mám prostor vyjádřit svůj názor k dění ve farnosti?
V malé skupince ano, směrem ke knězi ne. Přáli bychom si, aby se kněz zúčastnil setkání, kde
by byla příležitost k vyjádření názoru. V debatě o synodalitě na TV NOE bylo z některých
dotazů zřejmé, že neuspokojivý vztah věřících s knězem je i jinde podobný jako u nás.
Většinu farníků nezajímají názory druhých, ani současná synodální setkání.
Máme touhu se setkávat, ale je nás málo. Měli bychom se za to více modlit.
Komunikace, vzájemné naslouchání je velmi důležité, ale kde se má odehrávat? Fary v Sedlici
a v Záboří nejsou k dispozici. Máme možnost setkávat se po domech.
Jsem ochoten vyslechnout mínění druhého, případně přehodnotit svůj postoj?
Nejsem ochoten poslouchat příliš rozdílné názory, pokud jsou řečeny útočným hlasem.
V modlitbě k synodě je k tomu pěkná prosba: Nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy.
Na jaké názory v církvi jsem alergický?
Mimo církev nikdo nemůže správně žít.
Spojení "my katolíci" a "ten nevěřící svět".
Plánované rodičovství předkládané jako univerzální návod.

